UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Katedra za Sveto pismo in judovstvo

Eksegeza evangelijev (2017-2018)
Zaključni izpit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Predstavi natančno kronologijo Jezusovega življenja po Markovem evangeliju!
Predstavi koncentrično zgradbo Mr in pomen topografskih elementov!
Predstavi oznanilo Božjega kraljestva v Mr!
11. Razloži 2,1-12 in predstavi Jezusa kot Sina človekovega v Mr (pomen in vloga naziva v različnih
kontekstih)!
Jezus trikrat v čolnu s svojimi učenci (4,35-41; 6,45-56; 8,14-21; predstavi sporočilo glede Jezusa in
učencev v posameznih odlomkih; prim. Stock 2000, 95-100.
Predstavi katehezo za učence ob prvi, drugi in tretji napovedi smrti in vstajenja (Mr 8,31-10,45).
Predstavi temo nebeško kraljestvo kot temeljno oznanilo Jezusovega oznanjevanja po Mt!
Predstavi pravičnost kot temeljna razsežnost biblične podobe Boga in človeka!
Predstavi posamezne Jezusove mesijanske skušnjave (4,1-11) s poudarkom na sz. motivih!
Predstavi strukturo Govora na gori (5,1-7,29) in pri vsakem delu na kratko opiši vsebino!
S konkretnimi primeri predstavi temo večja pravičnost v Mt!
Predstavi glavne poudarke petih govorov o nebeškem kraljestvu v Mt!
Predstavi teološki pomen templja v Lk-Apd: od templja do templja!
Petrovo oznanilo v Kornelijevi hiši (Apd 10–11): eksegetska analiza in teološko sporočilo!
Predstavi vlogo Sv. Duha v Lk-Apd!
Kako Lk predstavi prihod Božjega kraljestva?
Predstavi Jezusov nastop v nazareški shodnici (Lk 4,16-30)!
Oznanilo Božjega kraljestva in uboge v Lk!
Predstavi značilnosti Jezusovega učenje v prilikah!
Petrovo oznanilo v Kornelijevi hiši (Apd 10–11): eksegetska analiza in teološko sporočilo!
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